КАТАЛОГ ПРОДУКТІВ

Ми віримо в силу
природних механізмів.
Ми маємо геніально
прості біорішення, здатні
запустити ці механізми.
Ми можемо адаптувати
унікальні біорішення до ваших
умов.
Ми віримо, ми маємо,
ми можемо змінювати нашу
землю разом!
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ІНОКУЛЯНТИ
БіоБуст®Плюс (Ліквід) / BioBoost®Plus (Liquid)
Унікальна комбінація 2-х бактерій:
азотфіксуючої Bradyrhizobium japonicum
та сіркомобілізуючої Delftia acidovorans.
БіоБуст®Плюс (Ліквід) дві ризо бактерії –
чотири дії:
• Азотфіксуюча.
• Сіркомобілізуюча.
• Рістстимулююча.
• Фунгіцидна.

Delftia acidovorance - організм, який відомий
своєю здатністю:
•о
 кислювати сірку і робити її доступною
рослині;
•с
 тимулювати розвиток кореневої системи рослини, що допоможе їй отримувати
доступ до вологи та поживних речовин в
ґрунті навіть за несприятливих умов;
•а
 ктивно заселяти ризосферу рослини та витісняти інші ґрунтові мікроби;

Прибавка врожаю з інокулянтом
БіоБуст®Плюс (Ліквід) 150-500 кг/га
МЕТА ЗАСТОСУВАННЯ: АКТИВАЦІЯ
РОЗВИТКУ КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ, ФІКСАЦІЯ
АТМОСФЕРНОГО АЗОТУ РОСЛИНАМИ СОЇ.
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: соя.
ФОРМА: рідкий стерильний препарат
високоефективних штамів бактерій.
ТИТР БАКТЕРІЙ: Br. japonicum - 4x10 /мл,
(4 млрд. КУО /мл), D.acidovorans - 2x107 /мл
(20 млн. КУО/мл).
9

УПАКОВКА: 7,1 л на 4,535 тонни насіння сої.
ВИРОБНИЦТВО: Канада.
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ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 18 місяців за
температури зберігання від +2 до +22°С.
ОБРОБКА НАСІННЯ: нанесення препарату
можливе за 21 день до висіву насіння.
СУМІСНІСТЬ: препарат сумісний із
оригінальними хімічними протруйниками.
ДОЗУВАННЯ: 1,6 л інокулянту на 1 тонну
насіння.
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ІНОКУЛЯНТИ

AгріБактер ® / AgriBacter ®
Високоякісний двокомпонентний інокулянт для сої, який містить щонайменше
1х1010/мл живих клітин бактерій виду Bradyrhizobium elkanii. Препарат дає можливість проводити інокуляцію насіння за 90 днів до висіву та ініціює масове утворення
продуктивних азотфіксуючих бульбочок вже на початкових етапах розвитку рослин.

Прибавка врожаю з інокулянтом
АгріБактер® 150-500 кг/га
Для отримання кращого результату рекомендуємо спільне застосування інокулянту АгріБактер® з фосформобілізуючим стимулятором
росту Райс Пі®, який має пробіотичну дію та не
шкідливий для ризобактерій.
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: соя.
ФОРМА: рідкий стерильний препарат
високоефективних штамів U 1301 та U 1302
бактерії Bradyrhizobium elkanii.
ТИТР БАКТЕРІЙ: 1х1010/мл (10 млрд. КУО/мл).
УПАКОВКА: 12 л (2x3 л інокулянт
та 2x3 л біопротектор).
ВИРОБНИЦТВО: Уругвай.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 18 місяців за
температури зберігання від +4 до +10°С.
ОБРОБКА НАСІННЯ: нанесення препарату
можливе за 90 днів до висіву насіння.
СУМІСНІСТЬ: препарат сумісний із
оригінальними хімічними протруйниками.
ДОЗУВАННЯ: суміш 1,25 л інокулянту
АгріБактер® та 1,25 л біопротектору
на 1 тонну насіння.

Тел.: +38 (050) 428-98-58, +38 (050) 388-00-20. E-mail: office@agritema.com
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ІНОКУЛЯНТИ
РізоФікс ® Соя / RhizoFix ® Soy
Високоякісний сухий інокулянт для сої, який містить щонайменше 4х109/г живих клітин бактерій виду Bradyrhizobium elkanii. Препарат ініціює масове утворення продуктивних азотфіксуючих бульбочок вже на початкових етапах розвитку рослин.

Прибавка врожаю з інокулянтом
РізоФікс ® 150-500 кг/га
МЕТА ЗАСТОСУВАННЯ:
ФІКСАЦІЯ АТМОСФЕРНОГО АЗОТУ
РОСЛИНАМИ СОЇ
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: соя.
ФОРМА: сухий стерильний препарат
високоефективних штамів U 1301 та U 1302
бактерії Bradyrhizobium elkanii на основі торфу.
ТИТР БАКТЕРІЙ: 4х109/г (4 млрд. КУО/г).
УПАКОВКА: ящик 8,4 кг (6 пакетів по 1,4 кг),
розрахований на 3 тонни насіння сої.
ВИРОБНИЦТВО: Уругвай.
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ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 24 місяці за
температури зберігання від +4 до +10°С.
ОБРОБКА НАСІННЯ: препарат наноситься
на насіння безпосередньо в день висіву.
СУМІСНІСТЬ: препарат сумісний із
оригінальними хімічними протруйниками.
ДОЗУВАННЯ: 2,8 кг сухого інокулянту
РізоФікс® на 1 тонну насіння, пакет 1,4 кг на
500 кг насіння.
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ІНОКУЛЯНТИ

AгріБактер ® Горох / AgriBacter ® Pea
Високоякісний двокомпонентний препарат інокулянту для гороху, який містить щонайменше 2x109 /мл живих клітин бактерій виду Rhizobium leguminosarum. Препарат дає можливість проводити інокуляцію насіння до 7 днів перед висівом, та ініціює масове утворення продуктивних азотфіксуючих бульбочок вже на початкових етапах розвитку рослин.

Прибавка врожаю з інокулянтом: AгріБактер® Горох до 9%
Для отримання кращого результату рекомендуємо спільне застосування інокулянту AгріБактер®
Горох з фосформобілізуючим стимулятором росту Райс Пі®, який має пробіотичну дію та не шкідливий для ризобактерій.
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: горох. Успішно
використовується на сочевиці та виці.
ФОРМА: рідкий стерильний препарат
високоефективних штамів USDA 2370 та
USDA 2434, Rhizobium leguminosarum.
ТИТР БАКТЕРІЙ: 2х109 на час виробництва,
та 2x108 на кінець терміну зберігання.
УПАКОВКА: 12 л (3х3 л інокулянта та 3 л
біопротектора), розрахована на 4,5 тонни
насіння гороху.

ВИРОБНИЦТВО: Уругвай.
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 9 місяців за
температури зберігання від +4 до + 20 °С.
ОБРОБКА НАСІННЯ: можливість обробки за
7 днів до висіву.
СУМІСНІСТЬ: препарат сумісний з
оригінальними хімічними протруйниками.
ДОЗУВАННЯ: 2 л інокулянту + 0,66 л
біопротектора на одну тонну насіння.

Тел.: +38 (050) 428-98-58, +38 (050) 388-00-20. E-mail: office@agritema.com
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ІНОКУЛЯНТИ

РізоФікс ® Люцерна / RhizoFix ® Alfalfa
Високоякісний сухий інокулянт для люцерни, який містить щонайменше 2х109/г живих клітин бактерій виду Sinorhizobium meliloti. Препарат ініціює масове утворення
продуктивних азотфіксуючих бульбочок вже на початкових етапах розвитку рослин.

Прибавка врожаю зеленої маси
(сухої речовини) з інокулянтом
РізоФікс ® Люцерна до 30%
МЕТА ЗАСТОСУВАННЯ: ФІКСАЦІЯ
АТМОСФЕРНОГО АЗОТУ РОСЛИНАМИ
ЛЮЦЕРНИ.
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: люцерна.

ВИРОБНИЦТВО: Уругвай.

ФОРМА: сухий стерильний препарат
високоефективних штамів U 143 бактерії
Sinorhizobium meliloti на основі торфу.

ОБРОБКА НАСІННЯ: наноситься на насіння
безпосередньо в день висіву.

ТИТР БАКТЕРІЙ: 2x109/г (2 млрд. КУО/г).
УПАКОВКА: ящик 4 кг (20 пакетів по 200 г)
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 24 місяці за
температури зберігання від +4 до +10°С.
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СУМІСНІСТЬ: препарат сумісний із
оригінальними хімічними протруйниками.
ДОЗУВАННЯ: 4 кг сухого інокулянту
РізоФікс® Люцерна та 1 л біопротектору
на 500 кг насіння, або 200 г пакет на 25 кг
насіння люцерни.

www.agritema.com

КОМПЛЕКСНІ
ІНОКУЛЯНТИ
БіоБуст (Ліквід) ®/ BioBoost Liquid ®
Інноваційний стимулятор росту для ріпаку з ді-

Організм виділяє фітогормони, які стимулю-

ючою речовиною Delftia acidovorans. Мікроорга-

ють розвиток кореневої системи, таким чи-

нізм відомий окислювач сірки та робить наявну

ном збільшуючи доступ рослини до пожив-

її кількість в ґрунті більш доступною рослині.

них речовин.

Дослідження показують, що завдяки сірко-мо-

Будучи активним колонізатором кореневої

білізуючій дії Delftia acidovorans, прибавка вро-

системи, мікроорганізм витісняє патогенні

жаю збільшується до 10% у порівнянні з вне-

організми з ризосфери, діючи як біофунгіцид.

сенням лише добрив.

Прибавка врожаю з комплексним інокулянтом БіоБуст (Ліквід)® в середньому 6,3%
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: ріпак.

ВИРОБНИЦТВО: Канада.

ФОРМУЛЯЦІЯ: рідкий стерильний препарат
високоефективних штамів бактерій.

ЗАСТОСУВАННЯ: препарат наноситься
шляхом обприскування рослин після появи
сходів, до фази розвитку 6-го листка включно.

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: Delftia acidovorans, 1х107
КУО/мл.
УПАКОВКА: 10,4 л пакет/коробка.
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: вказано на
упаковці, зберігати при плюсовій
температурі < + 22°С.

СУМІСНІСТЬ: для полегшення нанесення
препарат змішують у баковій суміші зі
страховими гербіцидами під час першої
обробки рослин ріпаку.
ДОЗУВАННЯ: 0,642 л препарату на 1 га
посіву ріпаку або упаковка на 16,2 га.

Тел.: +38 (050) 428-98-58, +38 (050) 388-00-20. E-mail: office@agritema.com
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КОМПЛЕКСНІ
ІНОКУЛЯНТИ
AгріБактер® / AgriBacter® +
Райс Пі ® / Rise P ®
Комбінована пропозиція для сої,
ефективність якої підтверджена на
практиці в різних країнах.
Комбінація препаратів дозволяє збільшувати врожайність сої до 7 ц/га за рахунок:
• Більш ранньої азотфіксації і розміщення
бульбочок по всій кореневій системі рослини

• Мобілізації наявного в ґрунті фосфору;

сої завдяки дії 2-х штамів бактерій, стійких

• Пробіотичного ефекту Bacillus

до екстремальних умов.
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: соя.
СУМІСНІСТЬ: комбінація сумісна з
оригінальними хімічними протруйниками.
ДОЗУВАННЯ: Агрібактер® 12л+Райс Пі® 1кг,
розраховані на 4,8 тонни насіння.
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• Кращого розвитку кореневої системи;

amyloliquefaciens.
ОБРОБКА НАСІННЯ: проводиться одночасно двома препаратами в одному розчині.
Інокуляція можлива за 90 днів до висіву
насіння, якщо не застосовуються хімічні
протруйники, та за 45 днів з протруйниками. Завжди краще проводити інокуляцію
ближче до висіву.

www.agritema.com

Результати випробувань інокулянтів АгріБактер® та Райс Пі® (Черкаська обл.)

AгріБактер®

AгріБактер® + Райс Пі ®

Райс Пі ®

Коефіцієнт
гілкування

Кількість
бобів, шт.

Врожайність,
ц/га

Вологість,
%

1,8-2

22

30,6

12,5

AгріБактер®

2,0-2,1

22

34,43

12,3

Райс Пі ®

1,5-1,6

18

34,45

11,5

AгріБактер® + Райс Пі ®

2,0-2,1

26

35,12

11,3

Варіант
Контроль

Результати випробувань інокулянтів АгріБактер® та Райс Пі® (Хмельницька обл.)

AгріБактер®

AгріБактер® + Райс Пі ®

Тел.: +38 (050) 428-98-58, +38 (050) 388-00-20. E-mail: office@agritema.com
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БІО-ДОБРИВА ТА ПРОБІОТИКИ
ДЛЯ КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ РОСЛИН
Райс Пі ® / Rise P ®
Бактерія Bacillus amyloliquefaciens штам IT45
- союзник кореневої системи, старт-ефект для успішного вирощування культур. Бактерії, що входять до складу
Райс Пі® заселяються в ризосфері, харчуються кореневими виділеннями (від
10 до 30% фотосинтезу вуглецю). У свою
чергу, вони стимулюють ріст кореневої
системи, виділяючи метаболіти росту і
розчиняють фосфор виділеннями фітази (ферменти).

Прибавка врожаю з біо-добривом Райс Пі®: 10-35%
ВИКОРИСТОВУЮЧИ Райс Пі®, ВИ:
• Забезпечуєте рослини фосфором.
• Стимулюєте ріст та розвиток ефективної кореневої системи.
• Підвищуєте врожайність зернових,
бобових, технічних, ягідних, плодових, овочевих культур та картоплі.

• Захищаєте кореневу систему від широкого спектру хвороб, завдяки пробіотичному
ефекту (має антогоністичну дію до широкого
спектру хвороботворних мікроорганізмів).
•П
 озитивно дієте на ферментативну активність грунту, забезпечуючи відновлення його мікробіоценозу.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: зернові, бобові,
технічні, ягідні, плодові, овочеві культури
та картопля. А також декоративні та
пряно-ароматичні культури.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 36 місяців, за
температури зберігання від +1 до + 34 °С,
при відносній вологості повітря 60-75%.

ТИТР БАКТЕРІЙ: Bacillus amyloliquefaciens
штам IT45 - не менеше 1x109 КУО/г.

УПАКОВКА: пакет 1 кг, 10 кг.
ВИРОБНИЦТВО: Франція.

Препарат сумісний з гербіцидами, фунгіцидами, інсектицидами, стимуляторами
росту, мікро- та макродобривами
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Культури
Зернові та
бобові
Кукурудза
Соняшник
Ріпак
Картопля

Норма,
кг/га(т)

Термін

Спосіб застосування

0,2 кг/т

Одночасно з основним протруйником

Обробка насіння

0,05-0,1 кг/га

Разом з РКД або КАС

Внесення в рядок

1,0 кг/т

Одночасно з основним протруйником

Обробка насіння

0,05-0,1 кг/га

Разом з РКД або КАС

Внесення в рядок

1,5 кг/т

Одночасно з основним протруйником

Обробка насіння

0,05-0,1 кг/га

Разом з РКД або КАС

Внесення в рядок

1,5 кг/т

Одночасно з основним протруйником

Обробка насіння

0,05-0,1 кг/га

Разом з РКД або КАС

Внесення в рядок

0,2 кг/га

Перед посадкою/під час посадки

Обробка насіння/внесення в рядки

0,2% розчин

Перед висадкою розсади

Замочування розсади

Овочеві
та салатні
(закритий та
відкритий ґрунт)

0,15-0,2 кг/га 1-3 рази протягом вегетаційного періоду

Плодові та
виноград

0,15-0,2 кг/га 1-3 рази протягом вегетаційного періоду

Ягідні

0,2 кг/га

На початкових етапах розвитку*

Обприскування по вегетації
Крапельне зрошення та полив

0,2% розчин

Перед висадкою розсади

Замочування розсади

0,2 кг/га

На початкових етапах розвитку*

Обприскування по вегетації

0,15-0,2 кг/га 1-3 рази протягом вегетаційного періоду
Декоративні

Крапельне зрошення та полив

0,2 кг/га

1-3 рази протягом вегетаційного періоду

Крапельне зрошення та полив
Крапельне зрошення та полив

Контроль

Контроль

з Райс Пі®

з Райс Пі®
з Райс Пі®

Тел.: +38 (050) 428-98-58, +38 (050) 388-00-20. E-mail: office@agritema.com

Контроль
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БІОФУНГІЦИДИ ТА АНТИСТРЕСАНТИ
ПPECTOП ®/PRESTOP ®
Біологічний фунгіцид для боротьби зі збудниками грибкових хвороб, серед яких: сіра
гниль (Botrytis sp.), Didymella (Mycosphaerella), фузаріоз, фітофтороз, антракноз та ризоктоніоз. Пройшов жорсткий контроль безпеки в ЄС.

Екологічно безпечний препарат
придатний для органічного землеробства.
• Мінімізує залишки хімічних фунгіцидів в
ґрунті;
• Превентивний засіб, який, маючи широкий
спектр дії, підвищує стійкість рослин до
захворювань;
• Контролює такі захворювання, з якими
інші засоби не здатні боротися;
• Використовується в біологічних та інтегрованих схемах захисту рослин;
• Має низький ризик виникнення резистентності;
• Безпечний для людини, оточення та корисних організмів;
• Покращує врожайність, за використання
для обробітку ґрунту, колонізуючи кореневу систему та сприяючи росту рослин;
• На відміну від хімічних фунгіцидів, може
вноситися безпосередньо перед збиранням врожаю.
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: Препарат застосовується на ягідних, овочевих, пряно-ароматичних та декоративних культурах проти широкого спектру хвороб плодів, листового апарату та
кореневої системи.
ФОРМА: змочуваний порошок.
ТИТР : містить живі спори і міцелій
специфічного штаму (J1446) гриба
Gliocladium catenulatum в кількості - не менше
1x108 КУО/г, або 32 % гриба.
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 12 місяців за
температури зберігання від +1 до +8 °С. Не
заморожувати.
ВИРОБНИЦТВО: Фінляндія.
УПАКОВКА: пакет 1 кг.
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ДІЯ:
• Обмежує розвиток і колонізацію коренів
рослин патогенними грибами;
• Діє як гіпер паразит, руйнуючи клітинну
стінку патогена;
• Виробляє метаболіти, які пригнічують
патогени рослин.
ВИКОРИСТАННЯ:
• Найбільш ефективним методом є
превентивний підхід.
• Зрошення (крапельне);
• Полив або розпорошення на ґрунті;
• Додавання до ґрунту або субстрату;
НОРМА ВИТРАТИ:
• Крапельне зрошення: 2-3 кг/га;
• Обробіток по вегетації: 2-3 кг/га;
• Обробіток ґрунту: використовувати 0,2 %
розчин у вигляді водної суспензії;
• Внесення в субстрат: використовувати
0,02 % на 1 м3;
• Обробіток живців і цибулин: використання
водної суспензії 0,2%.

www.agritema.com

Культури

Ціль
Контроль
ґрунтових
захворювань

Полуниця
Проти
Botrytis

Малина
(1-й рік)

Малина
(2-й рік та >)

Контроль
ґрунтових
захворювань
Контроль
ґрунтових
захворювань
Контроль
Botrytis та
Didymella
Контроль
ґрунтових
захворювань

Лохина
Проти
Botrytis

Норма,
кг/га

Термін

Спосіб застосування

0,5 % розчин

Перед висадкою розсади

Замочування розсади

3 кг

Після висадки розсади

3 кг

Через 1 міс. (за потреби)

1-е внесення: початок цвітіння
2-3 х 2 кг
2-е внесення: середина цвітіння
(робочий розчин
3-є внесення: дозрівання
< 300 л)
(контроль гнилей зберігання)
0,5% розчин

Перед висадкою розсади

3 кг

Після висадки розсади

3 кг

Через 1 міс. (за потреби)

3 кг

До появи перших симптомів
захворювання

3 кг

Через 1 міс. (за потреби)

1-е внесення: початок цвітіння
2-3 х 2 кг
2-е внесення: середина цвітіння
(робочий розчин
3-є внесення: кінець цвітіння
< 300 л)
(за потреби)
0,5 % розчин

Перед висадкою розсади

3 кг

Після висадки розсади

3 кг

Через 1 міс. (за потреби)

1-е внесення: початок цвітіння
2-3 х 2 кг
2-е внесення: середина цвітіння
(робочий розчин
3-є внесення: дозрівання
< 300 л)
(контроль гнилей зберігання)
0,5 % розчин

Овочі
(відкритий
та закритий
грунт)

Контроль
ґрунтових
захворювань

Салати

Контроль
ґрунтових
захворювань

Перед висадкою розсади

Краплинне зрошення

Обприскування
по вегетації
Замочування розсади
Краплинне зрошення

Краплинне зрошення

Обприскування
по вегетації
Замочування розсади
Краплинне зрошення

Обприскування
по вегетації
Замочування розсади

АБО
3 кг

Після висадки розсади

Краплинне зрошення

3 кг

Через 1 міс. (за потреби)

Краплинне зрошення

3 кг

Після висадки розсади

Краплинне зрошення

Примітка: Оскільки діюча речовина Gliocladium catenulatum - це гриб, застосування його в
одній баковій суміші з фунгіцидними препаратами заборонено!
• Рекомендований інтервал між внесенням хімічних фунгіцидних препаратів та PRESTOP® не менше 7 днів (до та після).
• PRESTOP® можна застосовувати в сумішах із сумісними
продуктами.
• Не застосовуйте суміш PRESTOP® з концентрованими
розчинами пестицидів або добрив.
• Робочий розчин слід використати відразу після
приготування.
• На ягідних культурах, можливе застосування за
допомогою бджіл, дообладнавши вулики спеціальними
наставками на льотки.

Тел.: +38 (050) 428-98-58, +38 (050) 388-00-20. E-mail: office@agritema.com
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БІОФУНГІЦИДИ ТА АНТИСТРЕСАНТИ
ІнтраСелл ® /IntraCell ®
Ефективний контроль різноманітних
стресових ситуацій (заморозки, засуха, спека тощо). Збереження вологи, макро- і мікроелементів в рослинах. Контроль гнилей при зберіганні.
Стимулятор росту, осмопротектор,
який відновлює осмотичний баланс
усередині клітин і тканин рослини.

Застосовується на польових та
овочевих культурах, садах, виноградниках та ягідниках у якості
позакореневого підживлення.

• Гліцин бетаїн - натуральна природна сполука, що міститься в цитоплазмі рослин;
• Запобігає розтріскуванню ягід і
плодів, особливо в умовах стресу,
таким чином не дає проникнути
фітопатогенним грибам всередину
плоду та викликати його псування;
• Сприяє нормальному метаболізму
всередині рослин та збереженню
кліткової енергії;
• Стимулює розвиток коріння;
• Тривала дія - після застосування ІнтраСелл® ефективний протягом 3-4
тижнів;
• Значно подовжує дію фунгіциду при
останньому внесенні для контролю
гнилей при зберіганні.
ДІЯ:
• Підсилює фотосинтез і фіксацію азоту.
• Поліпшує здатність рослини до
мобілізації мікроелементів.
• Природний і екологічно безпечний.
ФОРМА: водно-диспергуючі гранули (ВДГ).
СКЛАД: гліцин бетаїн очищений (970 г/кг).
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 24 місяці за
температури зберігання від 0 до +30°С.
ВИРОБНИЦТВО: Фінляндія.
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УПАКОВКА: пакет 2 кг;
МЕХАНІЗМ ДІЇ:
Гліцин бетаїн представляє собою N-триметильовану
амінокислоту.
Будучи
природною сполукою, яка продукується самою рослиною в хлоропластах та
зберігається в цитоплазмі, гліцин бетаїн
є визнаним осмолітиком, тобто речовиною, яка допомагає рослині зберігати
воду, мікро- та макроелементи в умовах
стресу (заморозки, засуха, сильний вітер,
спека тощо). Застосування ІнтраСелл® в
поєднанні з рідкими азотними добривами, кальцієм і мікроелементами в складі, сприяє кращому їх засвоєнню, а отже
більшій ефективності. Поєднання хімічних фунгіцидів та ІнтраСелл® дозволяє
найбільш ефективно та з мінімальним
ризиком контролювати гнилі під час зберігання плодів.

www.agritema.com

Культури
Зернові та бобові
Технічні
Картопля

Овочеві
(закритий та
відкритий ґрунт)

Салатні

Плодові

Вишня та черешня

Ягідні

Виноград
Декоративні

Норма,
кг/га

Спосіб
застосування

Термін

0,5-1

Фаза кущіння/5-й трійчатий листок

0,5-1

Фаза виходу в трубку/початок цвітіння

0,5-1

1-3 бробки протягом вегетаційного періоду

0,5-1

початок формування бульб

0,5-1

через 2-3 тижні після першої обробки

1-2

при стресових умовах

1-2

через 2-3 тижні після першої обробки

1-2

початок достигання

1-2

у фазі 3-4 листків

1-2

через 2-3 тижні після першої обробки

1-2 + Кальцій

початок достигання

1-2 + Кальцій

через 2-3 тижні після першої обробки

2-4

за 30 днів до збору врожаю

2-4

початок достигання

2

за 15 днів до збирання при значних опадах

1

при стресових умовах

1

через 2-3 тижні після першої обробки

2

за 2 тижні до збору урожаю

1-2

початок достигання

1-2

через 2-3 тижні після першої обробки

0,5-1

Обприскування
по вегетації

1-3 бробки протягом вегетаційного періоду

Примітка:
– рекомендовано застосовувати при достатній вологості повітря (> 70 %) без дощу, що
випадає в момент або відразу після нанесення.
– можна змішувати з фунгіцидами, інсектицидами та мікроелементами (зверніться до
дистриб’ютора, щоб перевірити сумісність).

НЕ ЗМІШУВАТИ З ГЕРБІЦИДАМИ!!!
Контроль

з ІнтраСелл®

Зберігання полуниці

з ІнтраСелл®

Контроль

Гербіцидні опіки

Тел.: +38 (050) 428-98-58, +38 (050) 388-00-20. E-mail: office@agritema.com
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РІШЕННЯ НА ОСНОВІ
МОРСЬКИХ ВОДОРОСТЕЙ
Euro Vive Pure AA Liquid
Euro Vive Pure AA Liquid - це чисті та
висококонцентровані рідкі водорості
на основі Ascophyllum nodosum. Наш
продукт є стабільним рішенням і рекомендується на різних фенологічних
стадіях. Ascophyllum nodosum постійно
піддається впливу припливів і відливів і виживає у середовищі підвищеної солоності. Канадський Ascophyllum
nodosum передає рослині свої властивості стійкості до стресу. Він відомий
своєю високою консистенцією незалежно від сезону збирання та унікальним способом обробки.
•

Максимізує потенціал рослин у
періоди абіотичного стресу.

•

Збільшує ріст коренів та формування врожаю, покращує життєздатність рослин та їх здоров’я.

•

Простий у використанні та застосуванні.

•

Розроблений для фертигації у
відкритому ґрунті та в теплицях.
Також підходить для позакореневого внесення та замочування
саджанців або розсади.

•

М’який для тканини листя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ:
• Висококонцентрований розчин
• Темно-коричнева рідина
• 100% високоякісні канадські водорості (Ascophyllum Nodosum).
• Екстракція водоростей за унікальною методикою, що гарантує оптимальний ефект.
СКЛАД (%, М/М):
• Загальний Азот			
• Амідний Азот			
• Оксид Калію			
• Органічна речовина		
• Органічний Азот			
• Загальна кількість амінокислот
• Екстракт морських водоростей
• Органічний Вуглець		

2%
1%
5%
17,5-20,1%
1%
6,2%
85%
> 8%

СУМІСНІСТЬ: Сумісний з іншими добривами, за винятком кальцієвих добрив.
Тому потрібен окремий резервуар, або
добрива слід вносити в різний час. РН
розчину бака повинен бути вище 4.
ФОРМА: водний розчин (ВР).
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 24 місяці за
температури зберігання від 10 до +25°С.
ВИРОБНИЦТВО: Нідерланди.

18

www.agritema.com

РІШЕННЯ НА ОСНОВІ
МОРСЬКИХ ВОДОРОСТЕЙ
Культури

Норма, л/га

Термін

1-2

5-й трійчастий листок

1-2

початок цвітіння + В

1-2

повне цвітіння + В

1-2

вегетативний ріст (осінній сезон)

1-2

вегетативний ріст (весняний сезон)

1-2

перед цвітінням + В

1-2

вегетативний ріст (весняний сезон)

1-2

перед цвітінням + В

1-2

вегетативний ріст (осінній сезон)

1-2

кущіння (весняний сезон)

1-2

вихід в трубку + Zn

1-2

кущіння (весняний сезон)

1-2

вихід в трубку + Zn

1-2

початок вегетативного росту

1-2

4-6 листків + Zn

1-2

8-12 листків + Zn

Ягідні та плодові
культури

1-2

Під час розкриття квіткової бруньки

1-2

До початку дозрівання

Овочеві
культури

1-2

Протягом вегетативного росту

1-2

До початку дозрівання

1-2

Протягом вегетативного росту

1-2

через 7 - 10 днів

2-3

Перед цвітінням

2-3

До початку формування бульб

2-3

Під час розкриття квіткової бруньки

2-3

Після висадки розсади

2-3

До збору врожаю

2-3

10 - 14 днів інтервал

2-3

Під час розкриття листкових бруньок

2-3

Перед цвітінням

2-3

До початку формування бульб

Соя

Озимий ріпак

Ярий ріпак

Озимі зернові

Ярі зернові

Кукурудза

Виноград
Картопля
Ягідні та плодові культури
Овочеві культури
Виноград
Картопля

Спосіб застосування

Обприскування по
вегетації

Фертигація

Зазначені дозування та етапи застосування наведені як орієнтир. Точні дозування, концентрація та фаза
застосування залежать від місцевих умов, використання інших добрив і можуть бути введені лише після
об’єктивної діагностики.
У разі позакореневого підживлення як частини суміші із засобами захисту рослин перед приготуванням
бакового розчину необхідно провести тест на сумісність.

Замочування коренів рослин
Опустіть оголене коріння молодих рослин у рідину Euro Vive Pure АА безпосередньо перед посадкою. Це
зробить рослину сильнішою і призведе до збільшення початкового росту відразу після посадки, у найбільш
критичний період для рослини. Рослини слід занурити на 20 - 25 хвилин у розчин 0,5% концентрації.

Тел.: +38 (050) 428-98-58, +38 (050) 388-00-20. E-mail: office@agritema.com
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РІШЕННЯ НА ОСНОВІ
МОРСЬКИХ ВОДОРОСТЕЙ
Euro FolVive Mix TE Liquid
Euro FolVive Mix TE Liquid - це чисте та висококонцентроване рідке добриво з мікроелементами, що складається з 15%
морських водоростей та хелатів EDTA.
Наш продукт є стабільним рішенням і
рекомендується на різних фенологічних
стадіях. Високий рівень мікроелементів у нашій формулі покращує життєвий
стан та продуктивність рослин. Наявність високоякісних водоростей сприяє засвоєнню та транспортуванню поживних речовин та підвищує стійкість
до абіотичного стресу. Виробляється на
власному заводі Euroliquids.

• Подолає загальний дефіцит мікроелементів та підвищує посухо- та
жаростійкість.
• Мікроелементи на 100% у хелатній
та доступній формі для рослини.
• Прості у використанні та застосуванні.
• Розроблено для позакореневого
застосування.
• М’який для тканини листя.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ:
• Висококонцентрований розчин.
• 15% м/м високоякісних канадських
водоростей (Ascophyllum Nodosum).
• Екстракція водоростей за унікальною
методикою, що гарантує оптимальний
ефект.
• Темно-коричнева рідина
• Виробничий процес сертифікований
відповідно до ISO 9001: 2015.
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СКЛАД (%, М/М):
• Бор				
• Мідь				
• Марганець			
• Молібден			
• Цинк				
• Екстракт водоростей

0.4 %
0.4 %
0.8 %
0.04 %
0.8 %
15 %

СУМІСНІСТЬ: Сумісний з іншими добривами, за винятком кальцієвих добрив. Тому
потрібен окремий резервуар, або добрива слід вносити в різний час. РН розчину
бака повинен бути вище 4.
ФОРМА: водний розчин (ВР).
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 24 місяці за
температури зберігання від 10 до +25°С.
ВИРОБНИЦТВО: Нідерланди.

www.agritema.com

РІШЕННЯ НА ОСНОВІ
МОРСЬКИХ ВОДОРОСТЕЙ
Культура

Термін

Норма л/га

Спосіб
застосування

5-й трійчастий листок

Соя

початок цвітіння + В

2-4

повне цвітіння + В
вегетативний ріст (осінній сезон)
Озимий ріпак

вегетативний ріст (весняний сезон)

2-4

перед цвітінням + B
Ріпак

вегетативний ріст (весняний сезон)
перед цвітінням

2-4

вегетативний ріст (осінній сезон)
Озимі зернові

кущіння (весняний сезон)

2-4

вихід в трубку
Ярі зернові

кущіння (весняний сезон)
вихід в трубку

2-4

початок вегетативного росту
Кукурудза

4-6 листків

2-4

8-12 листків

Обприскування
по вегетації

утворення зав’язі
Ягідні культури

через 7 - 10 днів

1-2

за перших симптомів хлорозу
утворення зав’язі
Плодові культури

через 7 - 10 днів

3-5

за перших симптомів хлорозу
Овочеві культури

під-час вегетативного росту
через 7 - 10 днів

1,5-2,5

4 розкриті листки
Виноград

у період цвітіння

1-2

через 7 - 10 днів
Картопля

через 3 тижні після сходів
через 7 - 10 днів

2-4

У разі позакореневого підживлення як частини суміші із засобами захисту рослин перед
приготуванням бакової суміші необхідно провести тест на сумісність. Згадані зазначені
дозування та етапи застосування наведені як орієнтир. Точні дозування, концентрація та
час застосування залежать від місцевих умов, використання інших добрив і можуть бути
введені лише після об’єктивної діагностики.

Тел.: +38 (050) 428-98-58, +38 (050) 388-00-20. E-mail: office@agritema.com
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ВОДОРОЗЧИННІ
NPK
WS NPK | 20 - 20 - 20 + TE
Van Iperen ВР NPK – це суміші найвищої якості, виготовлені з найчистішої сировини, з низькою здатністю
до злежування та з високим рівнем EDTA-хелатних мікроелементів для фертигації або позакореневого внесення.
Van Iperen ВР NPK | 20 - 20 - 20 + TE є частиною лінійки Fit Crop. Ця лінійка представлена як багатоцільове
рішення зі збалансованими формулами азоту, фосфору та
калію, призначені для використання під час вегетативного росту та на ранніх стадіях вегетації рослин. Забезпечення рослини повноцінним живленням, коли всі елементи необхідні, призведе до отримання здорових рослин з
достатнім ростом і врожайністю. Збалансоване живлення має вирішальне значення для забезпечення належного переходу між фазами росту та формування врожаю.

• Покращує ріст коренів і пагонів,
вегетативний ріст і дає високоякісні бруньки і плоди.
• Мікроелементи 100% у хелатній
формі та повністю доступні.
• Розроблено для позакореневого
застосування та фертигації у відкритому ґрунті та теплицях. Також
підходить для внесення в ґрунт.
• Випускається в широкому діапазоні інтенсивних кольорів, щоб
ідентифікувати продукт і робочий
розчин.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ:
• Швидко розчиняється.
• Малий вміст Натрію та Хлориду.
• Доступний у 9 інтенсивних кольорах.
• Легко розчиняється та вноситься.
• Виробничий процес сертифікований
згідно з ISO 9001:2015.
ФОРМА: водорозчинний порошик (ВП).
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СКЛАД (%, М/М):
• Загальний Азот			
• Нітратний Азот			
• Амонійний Азот			
• Амідний Азот			
• Фосфор				
• Калій				
• Бор					
• Мідь					
• Залізо				
• Марганець				
• Молібден 				
• Цинк					

20%
6%
4%
10%
20%
20%
0,01%
0,006%
0,056%
0,028%
0,004%
0,008%

СУМІСНІСТЬ: Сумісний з іншими добривами, за винятком кальцієвих добрив. Тому
потрібен окремий резервуар, або добрива слід вносити в різний час. РН розчину
бака повинен бути вище 4.
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
36 місяці за температури зберігання від
10 до +25°С.
ВИРОБНИЦТВО: Нідерланди.

www.agritema.com

ВОДОРОЗЧИННІ
NPK
Дозування | Фертигація
Культури

Фаза застосування

Min кг/га/
сезон

Max кг/га/
сезон

Плодові

З кінця цвітіння до наливу плодів

100

200

Ягідні

Від вегетативного росту до появи
зав’язі

150

300

Овочеві

Від вегетативного росту до появи
зав’язі

150

300

Картопля

Протягом усієї програми фертигації
до появи бульб

100

200

Дозування | Позакореневе застосування
Культури

Фаза застосування

Min кг/га/ Max кг/га/
обробку
обробку

Конц. %
(в/о)

Польові

3 обробки:
• Протягом вегетативного росту
• з інтервалом 10 - 14 днів

3

6

0,5-0,8

Плодові

2 обробки:
• Протягом вегетативного росту
• Налив плодів

3

6

0,3-0,5

Ягідні

2 - 4 обробки:
• Протягом вегетативного росту
• Протягом наливу плодів

3

6

0,5-0,8

Овочеві

2 - 4 обробки:
• Протягом вегетативного росту
з інтервалом 10 - 14 днів

3

6

0,5-0,8

Картопля

2 обробки:
Протягом вегетації

3

6

0,5-0,8

У разі позакореневого підживлення як частини суміші із засобами захисту рослин перед
приготуванням бакової суміші необхідно провести тест на сумісність. Згадані зазначені
дозування та етапи застосування наведені як орієнтир. Точні дозування, концентрація та
час застосування залежать від місцевих умов, використання інших добрив і можуть бути
введені лише після об’єктивної діагностики.

Чи знаєте Ви?

Van Iperen щорічно виробляє понад 50000 т на власному виробничому майданчику, який є одним з найбільших у Європі з повністю автоматизованою лінією змішування та пакування, що поєднує високу потужність з високою гнучкістю, для поєднання мінерального живлення та біостимуляції. Ми використовуємо лише високоякісну сировину з ЄС, аби дати вам чисті та однорідні суміші.
Ці водорозчинні NPK використовуються виробниками у більш ніж 100 країнах світу.

Тел.: +38 (050) 428-98-58, +38 (050) 388-00-20. E-mail: office@agritema.com

23

BBCH 00:
Протруювання
насіння

BBCH 09-11:
Після сходів

BBCH 20-29:
Кущіння

BBCH 41-47:
Прапорцевий листок
до цвітіння

Rise P
Норма: 0,2 кг/т

Euro Vive Pure AA
Норма: 1 л/га
Конц.: 0.5–1.5 %

Euro Vive Pure AA
1 л/га
IntraCell 0,5 кг/га

Euro FolVive MIX TE
2 л/га
IntraCell 0,5 кг/га

BBCH 00:
Інокуляція
насіння

BBCH: 13-15
2-5-й трійчатий
листок

BBCH 50-55:
Перед
цвітінням

BBCH 69:
Після першої хвилі
цвітіння

Euro FolVive MIX TE
2 л/га +
IntraCell 0,5 кг/га

Euro FolVive MIX TE
2 л/га
IntraCell 0,5 кг/га

+B

+B

АгріБактер
Норма: 1,6 л/т
+ Rise P
Норма: 0,2 кг/т

Euro Vive Pure AA
Норма: 1 л/га
Конц.: 0.5–1.5 %

BBCH 00:
Протруювання
насіння

BBCH 13:
3 нерозкриті
листки

BBCH 21-29:
Розвиток бокових
пагонів

BBCH 50-59
Перед
цвітінням

Rise P
Норма: 1,5 кг/т

Euro Vive Pure AA
1 л/га

Euro Vive Pure AA
1 л/га
IntraCell 0,5 кг/га

Euro FolVive MIX TE
2 л/га
IntraCell 0,5 кг/га
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+B

www.agritema.com

ВР NPK 20-20-20 + МЕ
Норма: 10 кг/га

BBCH 00:
Протруювання
насіння

BBCH 16:
3-6 відкритих
листків

BBCH 20:
10 відкритих
листків

Rise P
Норма: 1,0 кг/т

Euro Vive Pure AA
1 л/га +
IntraCell 0,5 кг/га

Euro Vive Pure AA
1 л/га +
IntraCell 0,5 кг/га

BBCH 00:
Протруювання
насіння

BBCH 12-14:
1-2 пари
листків

BBCH 16:
3 пара листків

BBCH 55-59
Перед цвітінням

Euro Vive Pure AA Euro FolVive MIX TE Euro FolVive MIX TE
Rise P
Норма: 1 л/га
2 л/га
2 л/га
Норма: 1,5 кг/т
Конц.: 0.5–1.5 % IntraCell 0,5 кг/га
IntraCell 0,5 кг/га

+B

Посадка
Rise P
Норма: 0,2 кг/га

Розвиток листя

+B

Утворення
бульб

Перед
цвітінням

Після цвітіння дозрівання

ВР NPK 20-20-20 + МЕ, Норма: 50 кг/га, х 3 рази через фертигацію
Euro Vive Pure AA
1 л/га

Euro Vive Pure AA Euro Vive Pure AA
1 л/га +
1 л/га +
IntraCell 0,5 кг/га IntraCell 0,5 кг/га

Euro FolVive MIX TE
2 л/га +
IntraCell 0,5 кг/га

Тел.: +38 (050) 428-98-58, +38 (050) 388-00-20. E-mail: office@agritema.com
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НАСІННЯ СОЇ
ЮНКА - YUNKA
CHU 2350 / RM 0.4 (85 днів)

АСТОР - ASTOR
CHU 2575 / RM 0.5 (105 днів)

• Надраннє дозрівання
з швидким висиханням;
• Відмінний потенціал врожайності;
• Висока толерантність
до склеротиніозу;

• Відмінна сила росту
• Універсальний - ідеально
підходить для всіх типів ґрунтів
• Високоврожайний сорт

•З
 абарвлення квітки – фіолетове
• Ширина міжряддя – 15-30 см
• Забарвлення опушення – коричневе
• Забарвлення рубчика – світло-жовте
• Маса 1000 зерен – 195 грам
• Вміст протеїну - 42%
• Вміст олії – 19%
• Рекомендовані ґрунти – всі типи
• Здатність до галуження – середня
• Висота рослини - середня

• Забарвлення квітки – фіолетове
• Ширина міжряддя – 15-35 см
• Забарвлення опушення – сіре
• Забарвлення рубчика – жовте
• Маса 1000 зерен – 220 грам
• Вміст протеїну – 42,5%.
• Вміст олії – 21%
• Рекомендовані ґрунти – всі типи
• Здатність до галуження – середня
• Висота рослини - середня

Потенціал
врожайност		 8

Потенціал
врожайності		 8,5

Стартовий ріст 9

Стартовий ріст 9

Стійкість
до вилягання

9

Стійкість до
вилягання		 8

Стійкість до
фітофторозу		 9

Стійкість до
фітофторозу		 9

Стійкість до
склеротиніозу 9

Стійкість до
склеротиніозу 8

Стійкість до
ризоктоніозу		 9

Стійкість до
ризоктоніозу		 9

75 cm

15 cm

Plant Type
Mid-Bushy Plant
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82 cm

15 cm

Pod Height
15 cm

Plant Height
75 cm

Plant Type
Mid-Bushy Plant

Pod Height
Plant Height
15 cm www.agritema.com
82 cm

НАСІННЯ СОЇ
НІАГАРА - NIAGARA
НЕПТУН – NEPTUNE
CHU 2600 / RM 0.4 (108 днів) CHU 2700 / RM 0.9 (115 днів)
• Придатний для всіх типів ґрунтів
• Міцне стебло середнього розміру
• Висока стійкість до хвороб

• Придатний для всіх типів ґрунтів
• Міцне стебло з потужною енергією
• Стійкий до хвороб

•З
 абарвлення квітки – фіолетове
• Ширина міжряддя – 15-35 см
• Забарвлення опушення –
світло-коричневе
• Забарвлення рубчика – світло-жовте
• Маса 1000 зерен – 220 грам
• Вміст протеїну - 42%
• Вміст олії – 19%
• Рекомендовані ґрунти – всі типи
• Здатність до галуження – середня
• Висота рослини - середня

• Забарвлення квітки – фіолетове
• Ширина міжряддя – 25-70 см
• Забарвлення опушення – коричневе
• Забарвлення рубчика – жовте
• Маса 1000 зерен – 240 грам
• Вміст протеїну – 42%.
• Вміст олії – 20%
• Рекомендовані ґрунти – всі типи
• Здатність до галуження – середня
• Висота рослини - середня

Потенціал
врожайност		 8,5

Потенціал
врожайності		 9

Стартовий ріст 9

Стартовий ріст 9

Стійкість
до вилягання

9

Стійкість до
вилягання		 9

Стійкість до
фітофторозу		 9

Стійкість до
фітофторозу		 9

Стійкість до
склеротиніозу 9

Стійкість до
склеротиніозу 9

Стійкість до
ризоктоніозу		 8

Стійкість до
ризоктоніозу		 7

87 cm

75 cm

15 cm

15 cm

Plant Type

Pod Height

Plant Height

Plant Type

Pod Height

Mid-Bushy
Plant
15 cm
Mid-Bushy
Plant428-98-58,
15 cm +38 (050)
75388-00-20.
cm
Тел.:
+38 (050)
E-mail:
office@agritema.com

Plant Height
87 cm
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ПРОТРУЮВАЧІ НАСІННЯ
Протруювач насіння САП-20
Протруювач насіння САП-20 призначений для точного нанесення рідкого протруйника і рідкого інокулянту на різні види насіння. З його допомогою можна обробляти
насіння зернових, бобових культур, льону, рису, кукурудзи та соняшнику. Оптимальна швидкість потоку до 20 т/год.
Протруювач встановлюється на шнековий або стрічковий навантажувач, які можуть поставлятися в комплекті, також може підвішуватися над накопичувачем ЗАВу. До складу
протруювача входить аплікатор, змішувач і протравлювальний бак з гідроапаратурою.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Тип протруювача – пересувний.
• Продуктивність, т/год – 20.
• Ємність бака для отрутохімікатів, л – 120.
• Встановлена потужність насоса, Вт – 75.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ:
• Рід струму – перемінний.
• Напруга, В – 220.
• Частота, Гц – 50.
• Продуктивність насоса, л/хв. – 46.
• Тиск, атм. – 10.
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:
• Довжина, мм – 400.
• Аплікатор, мм – 750.
• Змішувач, д – 315.
• Маса, кг, не більше – 22.

Протруювач насіння шнековий ПСШ-3
Протруювач насіння шнековий призначений для протруювання насіння основних зернових сільськогосподарських культур водними розчинами і суспензіями протруйників
відповідно до «Переліку пестицидів та агрохімікатів дозволених до використання».
Протруювач рекомендується до широкого використання в колективних сільгосппідприємствах і в фермерських господарствах з посівними площами до 500 га в сезон.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Тип протруювача – пересувний.
• Продуктивність, т/год - не більше 3.
• Ємність бака для отрутохімікатів, л – 55.
• Потужність електродвигуна, к/Вт - 0,55
• Напруга, В - 220-380.

ПСШ-3

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:
• Довжина, мм – 1940.
• Ширина, мм – 620.
• Висота, мм – 1125.
• Маса, не більше - 100 + 5%
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Компанія AEGILOPS APPLICATIONS SARL заснована 15 лютого
2002 році у Франції. Основним видом діяльності є виробництво неорганічних пігментів та барвників для насіння сільськогосподарських культур. Ці продукти відомі на ринку під ТМ Agicote. Барвники ТМ Agicote використовують в Європі такі виробники насіння,
як Євраліс, Піонер, Монсанто. З 2017 року компанію AEGILOPS
APPLICATIONS SARL - виробника зазначених продуктів для доробки насіння ексклюзивно представляє компанія Агрітема.
МЕТА ЗАСТОСУВАННЯ:
фіксація полімерами діючої
речовини протруювачів на поверхні насінини, швидке висихання насіння, гарна текучість
під час висипання з протруювачів (поточних або порційних), відсутність злипання та
легка подача при пакуванні в
мішки та подальшому висіві.

Барвник

Тара,
бочки/л

AGICOTE 441
Red/Червоний

20; 200; 1000.

AGICOTE 553
Red/Червоний

20; 200; 1000.

AGICOTE 450
Fuschia/Фуксія

25; 200; 1000.

AGICOTE 221
Green/Зелений

20; 200; 1000.

AGICOTE 331
Orange/
Оранжевий

25; 200; 1000.

AGICOTE 112
Blue/Синій

20; 200; 1000.

Порошок

БАРВНИКИ
ДЛЯ НАСІННЯ

ПЕРЕВАГА ВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАРВНИКІВ:
• Забезпечення належних фітосанітарних умов під час його зберігання, транспортування та проростання;
• Поліпшення зовнішнього вигляду насіння;
• Посилення кольору протруйника;
• Можливість вирізняти засоби обробки, якими було протруєне насіння;
• Краща візуалізація насінини в ґрунті та контроль норми висіву: насіння не збивається в грудки, покращується тікучість насіння;
• Безпека роботи для людей та оточуючого середовища: контроль
пилу.

Культура
для доробки

Норма
витрати

Стандартна рецептура
бакового розчину

Кукурудза (10 л):
Кукурудза: 1 л/т; – 1 л протруйник;
Кукурудза, соя
Соя: 2 л/т
– 1-1,2 л барвник;
– 8 л вода;
Кукурудза: 1 л/т; Овочі:
Кукурудза, соя
Фунгіцид - відповідно до
Соя: 2 л/т
рекомендацій виробника;
– 20-50 мл/кг барвник;
Кукурудза: 1 л/т; – 20-50 мл/кг вода.
Кукурудза,
Соняшник: 5 л/т; Ріпак (16-17 л без використання
соняшник, соя
абсорбуючого порошку):
Соя: 2 л/т
– 8 л протруйники;
Соняшник: 5 л/т; – 6 л барвник;
– 1-3 л вода.
Соняшник, соя,
Соя: 2 л/т
овочі
Овочі: 20-50 мл/кг Для усунення зайвої вологи рекомендуємо використовувати
насіння
абсорбуючий порошок
Кукурудза: 1 л/т; Соняшник (18-20 л):
Кукурудза, соя,
Соя: 2 л/т
– 3 л протруйник;
овочі
Овочі: 20-50 мл/кг – 5 л барвник;
насіння
– 10-12 л вода.
Соя (8 л):
– 1 л протруйник;
Соняшник:
– 2 л барвник;
Соняшник, ріпак
5 л/т;
– 2,5 л рідкий пре-інокулянт;
Ріпак: 6 л/т
– 2-2,5 л вода;
Тара,
кг

Agicote 3000 Powder. Порошок для покращення 25 кг мішок;
текучості насіння та абсорбації зайвої вологи 500 кг мішок.

Колір
білий

Культура
для доробки

Норма
витрати

Кукурудза,
2-4 кг/т залежно
соняшник, ріпак
від насіння

Тел.: +38 (050) 428-98-58, +38 (050) 388-00-20. E-mail: office@agritema.com
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Iperen IPE® Liquid 3 - 9 - 0 + Zn - це унікальна формула, заснована на тех-

нології Iperen IPE. Препарат покращує ефективність фосфатів і мікроелементів.
Цей продукт є стабільним рішенням, сумісний з усіма прямими добривами на
основі фосфатів (наприклад, MAP, MKP, UP). Особливо підходить під час першої
половини циклу вирощування. Технологія Iperen IPE® в цій формулі вивільняє
фіксовані в ґрунті фосфати і знижує осад свіжих фосфатів. IPE-ефект був доведений у багатьох наукових дослідженнях. Сьогодні технологія IPE використовується у всьому світі для кращого засвоєння фосфатів.
Покращує ріст коренів і пагонів з високоякісними бруньками. Підвищує
ефективність використання поживних речовин як на лужних, так і на кислих
ґрунтах. Розроблено для фертигації у відкритому грунті. Один з інноваційних продуктів IPE Technology, заснований на роках досліджень і розробок.

Oligo Boron Molybdenum 11 + 0,5 Liquid – це чисте висококонцентроване рідке добриво. Виготовлений з бороетаноламіну та молібдену, продукт є стабільним розчином від прозорого до жовтого кольору.
Бор є важливим мікроелементом, необхідним широкому спектру сільськогосподарських культур для досягнення оптимальної продуктивності. Він
відіграє вирішальну роль у цвітінні, зав’язуванні плодів та підвищенні вмісту
цукру та олії в урожаї. Завдяки комплексу з етаноламіном, продукт м’який
для листя та ефективний при позакореневому підживленні.
Рекомендується на вегетативних стадіях перед генеративними фазами,
також можна застосовувати до цвітіння та після збору врожаю. Додатковий
вміст молібдену в розчині надає продукту додаткові властивості, які допомагають зменшити вміст нітратів і контролювати надмірну енергію, що часто
знижує врожайність.
Van Iperen WAKE-up® Liquid — це біостимулятор для підвищення продук-

тивності та якості врожаю за рахунок підвищення ефективності використання
води (WUE). WAKE-up® був розроблен для фруктових садів і овочів, але також
може використовуватися на різних культурах. Завдяки карбоксилатам калію у
формулі, WAKE-up® Liquid протидіє наслідкам посухи та спеки, покращуючи поглинання води та покращуючи стан водного балансу в рослині. Крім того, WAKEup® Liquid нейтралізує молекули, відповідальні за пошкодження клітин під час
посухи та теплового стресу, стимулює та покращує кінцеву якість, зокрема забарвлення та твердість, індукує додаткове утворення і транслокацію цукру.
Iperen WAKE-up® Liquid — це інноваційне рішення для позакореневого
внесення, розроблене для підтримки виробників у боротьбі з сучасними
сільськогосподарськими проблемами.

Van Iperen FoliaStim® Calcium SC – це чиста висококонцентрована

суспензія, що складається з 15% морських водоростей і кальцію. Справжня
інновація у світі розчинів кальцію для листя, це перший продукт на ринку,
який поєднує висококонцентровані та біологічно активні морські водорості
з кальцієм на такому високому рівні. FoliaStim® Calcium SC забезпечує необхідний кальцій під час критичних етапів зав’язування і росту плодів, створений без нітратів, хлоридів або сульфатів, що робить його унікальним рішенням для таких застосувань.
• Розроблено для позакореневого підживлення; • 15% маси високоякісних канадських водоростей (Ascophylum Nodosum); • Не містить хлоридів,
нітратів і сульфатів; • М’який для тканини листя; • Висококонцентрований
розчин; • Обробка водоростей за унікальним методом.
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Ігор Чайка

Валерія Вигівська

Даниїл Анішин

Комерційний директор

Менеджер з продажів

Менеджер з продажів

+38 (050) 388-00-20

+38 (050) 428-98-58

+38 (063) 575-63-26

i.chayka@agritema.com

v.vyhivska@agritema.com

d.anishyn@agritema.com

Іван Лампека

Дмитро Морозюк

Олександр
Биковський

Менеджер з продажів
у Рівненській області

+38 (067) 713-63-36

Менеджер логістики

+38 (050) 450-17-11

Агроном-консультант
із садівництва

+38 (095) 811-35-38

i.lampeka@agritema.com

d.moroziuk@agritema.com

o.bykovskyy@agritema.com

Павло Волинець

Сергій Колесник

Головний агроном
+38 (050) 359-90-96

Агроном-дослідник
+38 (050) 388-11-44

Анастасія
Парфенюк

agronom@agritema.com

agronomserg@agritema.com

Офіс-адміністратор
+38 (050) 388-69-69
office@agritema.com

Тел.: +38 (050) 428-98-58, +38 (050) 388-00-20. E-mail: office@agritema.com
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